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Informació: 
 A partir del 25 de maig de 2022 podreu consultar la Normativa de funcionament de Transport 

Escolar per al Curs 2022-2023 a la web comarcal. També es podran consultar rutes i horaris de 

transport escolar del curs actual (2021-2022); En funció de les inscripcions rebudes, s' ajustaran 

les rutes del curs 2022-2023 amb les modificacions que siguin necessàries, i que es trobaran de 

nou disponibles a inici de curs. 
 

 Els ciutadans hauran d'accedir al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats 

(FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.). Alternativament, i només en cas de renovació d'una 

sol·licitud del curs 2021-2022, podran demanar un Codi d'Expedient que rebran per SMS. Per això 

hauran d'indicar el DNI/NIE i el número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior.   
 

Documentació: 
 Per a noves sol·licituds és condició indispensable indicar l'IDALU (RALC) de l'alumnat sol·licitant. En 

cas de no conèixer aquest codi, la família haurà de demanar-lo al centre escolar. 

 

 Per a noves sol·licituds en modalitat de co-pagament per domiciliació bancària, o per a canvi de 

número de compte bancari d’una renovació del curs anterior, serà necessari adjuntar, al mateix 

formulari, un certificat de titularitat emès per l’entitat bancària on hi figuri el IBAN, nom complet i 

DNI/NIE del titular del compte.  Alternativament, podrà ser substituïda per  la fitxa de creditor 

degudament signada i segellada (que es pot descarregar des de la web comarcal).  

 
IMPORTANT: L'alumnat amb consideració de transport NO-OBLIGATORI, Batxillerat (educació post-

obligatòria) o ESO amb transport no obligatori, no té garantit el servei de transport escolar per al curs 

2022-2023. Aquest alumnat també haurà de fer la inscripció al mateix període, del 27 de maig al 6 de 

juny de 2022. Una vegada tramitades totes les sol·licituds, i distribuït l'alumnat en règim obligatori a 

les rutes existents, es posaran a disposició les places vacants. Si la petició no pogués ser acceptada, el 

consell comarcal es posaria en contacte amb la família per correu electrònic i/o SMS. 
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